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У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, мења се  и допуњује конкурсна 

документација за јавну набавку радова:  Поправка и одржавање шумских путева  - 

03/2019. 

 

1. У одељку II  - Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 

количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок извођења радова, место извођења радова, евентуалне додатне 

услуге и сл.  на страници 4. табела се мења: колона 4. уместо "оквирна количина" 

има назив "количина", док су количине по ставкама "1" уместо наведених 

количина. 

2. У одељку II - Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 

количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок извођења радова, место извођења радова, евентуалне додатне 

услуге и сл.  на страници 5., додаје се "Рок за одзив у извођењу радова на писани 

захтев Наручиоца радова је максимално 8 сати".  

3. У одељку II  - Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 

количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок извођења радова, место извођења радова, евентуалне додатне 

услуге и сл.  на страници 5., додаје се "Фактурисање и наплата се врши по 

јединичним ценама из обрасца структуре цене за стварно изведене радове". 

4. У одељку II  - Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 

количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок извођења радова, место извођења радова, евентуалне додатне 

услуге и сл.  на страници 5., став  "Наручилац задржава право да набавку 

реализује у мањем или већем обиму у зависности од својих конкретних потреба, 

максимално до износа процењене вредности предметне јавне набавке, а у складу 

са условима и ценама предвиђеним оквирним споразумом" брише се. 

5. У одељку VI  - Образац (2) - Образац структуре понуђене цене, на страници  

17тренутни назив 4. колоне  "Оквирна количина" мења се и гласи "Количина". 

Уместо наведених количина по ставкама треба да стоји количина "1". 

6. У одељку VII – Модел оквирног споразума мења се структура оквирног 

споразума. 
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